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Functieoverzicht van de modules op
ontvanger-sokkels

Basic-impulsdrukkermodule
Gebruiksaanwijzing

Vul de module aan met de ontvanger-sokkels voor schakelen, dimmen en jaloezieën besturen om de verlichting
en jaloezieën plaatselijk te regelen.
Schakelen:
• Elektronische schakelaar-sokkel
• Relais-schakelaar-sokkel

• Elektronische schakelaar-sokkel, 2-kanaals
• Relais-schakelaar-sokkel, 2-kanaals

Basic-impulsdrukkermodule, 1-kanaals
Art.-nr. MTN5110-6000

System M / Elso JOY
Basic-impulsdrukkermodule, 1-kanaals
Art.-nr. MTN5110-0300

• Universele dimmersokkel
• 1-10 V sokkel
• Dali-sokkel

• Universele dimmersokkel, 2-kanaals

• Frame van overeenkomstig ontwerp

GEVAAR
Gevaar voor ernstige materiële schade en
persoonlijk letsel, bijv. door brand of elektrische schok, veroorzaakt door incorrecte
elektrische aansluiting.

Met de Basic-impulsdrukkermodule (hierna module),
kunt u diverse functies uitvoeren, zoals:
• jaloezie schakelen, dimmen en besturen
• scènes voor Basic-verlichting en -jaloezieën oproepen, wijzigen en opslaan

Impulsdrukkermodule,
1-kanaals
lokaal schakelen en dimmen

$

„

A
Ledlampjes (status, oriëntatie)
! - " Impulsdrukkers van de impulsdrukkermodule,
1-kanaals
! - $ Impulsdrukkers van de impulsdrukkermodule,
2-kanaals
Achterzijde:

A
A Module-interface

De module monteren
A
B

Impulsdrukkermodule,
1-kanaals:
beide kanalen tegelijkertijd
lokaal dimmen

Impulsdrukkermodule,
2-kanaals:
lokaal op-/neerhalen, lokale Basic-jaloeziescènes
oproepen en opslaan (helemaal omhoog/omlaag,
geen tussenposities)

• Aansluiting van meerdere elektrische apparaten

Kennismaken met de
impulsdrukkermodule

Impulsdrukkermodule,
1-kanaals:
beide kanalen afzonderlijk
lokaal schakelen;

• Jaloezie-besturingssok- Impulsdrukkermodule,
kel
1-kanaals:
lokaal op-/neerhalen

• Aansluiting op elektriciteitsnetwerken

In de regel beschikken alleen opgeleide vaklieden op het gebied van elektrische installatietechniek over de desbetreffende vaardigheden en
ervaring. Als aan deze minimumvereisten niet
wordt voldaan of deze op welke manier dan ook
worden veronachtzaamd, bent u als enige aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk
letsel.

Impulsdrukkermodule,
2-kanaals:
lokaal schakelen, lokale
lichtscènes oproepen en
opslaan

C
D

Jaloezieën/rolluiken besturen:

De veiligheid van de elektrische aansluiting kan
alleen worden gewaarborgd als de desbetreffende persoon over fundamentele kennis van de volgende gebieden beschikt:

• Leggen van elektrische kabels

A

Impulsdrukkermodule,
1-kanaals:
beide kanalen tegelijkertijd
lokaal dimmen

Voor uw veiligheid

¼

!

Impulsdrukkermodule,
1-kanaals:
lokaal schakelen

Impulsdrukkermodule,
2-kanaals:
lokaal schakelen en dimmen, lokaal lichtscènes oproepen en opslaan

– Aan te vullen met:
• bijbehorende 1-voudige of 2-voudige wippen

§

Dimmen:

Benodigde accessoires
• bijbehorende sokkels (zie functieoverzicht)

Voorzijde:

Impulsdrukkermodule,
2-kanaals:
beide kanalen afzonderlijk
schakelen

Systeemontwerp

Basic-impulsdrukkermodule, 2-kanaals
Art.-nr. MTN5120-6000

Aansluitingen, displays en
bedieningselementen

Functieoverzicht van de modules op
zender-sokkel
Vul de module aan met de zendende centrale-sokkel om
algemene licht- en jaloeziebesturing uit te voeren via de
PlusLink (PL).
Algemene verlichtings- en jaloeziebesturing:
• Centrale-sokkel

Impulsdrukkermodule,
1-kanaals:
algemeen schakelen, algemeen dimmen, algemeen
op-/neerhalen
Impulsdrukkermodule,
2-kanaals:
algemeen schakelen, algemeen dimmen, algemeen
op-/neerhalen en licht-/jaloeziescènes oproepen en
opslaan.

C
D

A Sokkel (zie functieoverzicht)
B Frame
C Impulsdrukkermodule, 1-kanaals/2-kanaals
D Wippen, 1-kanaals/2-kanaals

De module bedienen: lokale
verlichtings- en jaloeziebesturing
Hoe de module werkt, wordt hieronder geïllustreerd aan
de hand van de 2-kanaals impulsdrukkermodule.
Hieronder wordt "jaloezie" gebruikt voor zowel "rolluik"
als "jaloezie".

Lasten in- en uitschakelen
In combinatie met 1-kanaals sokkel

< 0,5 s
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Lokale lichtscènes wijzigen en opslaan

In combinatie met 2-kanaals sokkel
• rechter impulsdrukker: kanaal 1

(Alleen voor impulsdrukkermodule, 2-kanaals)

• linker impulsdrukker: kanaal 2

1

A

2

< 0,5 s

< 0,5 s

>3s
PL4 PL3 PL2

PL1
< 0,5 s

1 Stel de lichtsterktewaarde in.
Als de 1-kanaals impulsdrukkermodule wordt gebruikt,
worden beide kanalen tegelijkertijd geschakeld.

Lasten dimmen
In combinatie met 1-kanaals sokkel

2 Sla de scène op: houd de S1- of S2-toets lang ingedrukt.
Alle lampen gaan kort uit en vervolgens weer aan om te
laten zien dat het opslaan met succes is uitgevoerd. De
lampen nemen vervolgens de opgeslagen lichtsterkte
over.

Jaloeziescènes Basic wijzigen en opslaan

> 0,5 s

(Alleen voor impulsdrukkermodule, 2-kanaals)
Voor de Basic-jaloeziescènes kunnen alleen de positiewaarden “helemaal omhoog/omlaag” worden opgeslagen.
1 Breng de jaloezie in de bovenste positie en wacht
op de looptijd van 2 minuten totdat het statuslampje
uitgaat.

In combinatie met 2-kanaals sokkel
• rechter impulsdrukker: kanaal 1

3

• linker impulsdrukker: kanaal 2

> 0,5 s

B

1

> 0,5 s

2

< 0,5 s

> 0,5 s
B

> 0,5 s

A Module op centrale-sokkel
B Sokkels voor schakelen en dimmen (zie functieoverzicht)

Algemene jaloeziebesturing
Voorbeeld van algemeen trapsgewijs op-/neerhalen
van 1-4 PL-lijnen
Als de impulsdrukker op de centrale-sokkel wordt ingedrukt, worden alle lasten in de PL-lijnen samen geregeld:
• impulsdrukker lang ingedrukt houden (> 0,5 s): omhoog/omlaag

>3s

• impulsdrukker kort ingedrukt houden (< 0,5 s): trapsgewijs omhoog/omlaag

2 Stel de gewenste positie van het jaloezie in:
– “positie “omhoog”: geen verdere instelling nodig
– positie “omlaag”: het jaloezie omlaag bewegen

Als de 1-kanaals impulsdrukkermodule wordt gebruikt,
worden beide kanalen tegelijkertijd gedimd.

3 Scène opslaan: houd de S1- of S2-toets minstens 3
seconden ingedrukt.

Jaloezieën besturen

De jaloezieën gaan één stap omlaag en vervolgens weer
terug omhoog om aan te geven dat het opslaan geslaagd is.

PL4 PL3 PL2

• stapsgewijs omhoog/omlaag (< 0,5 s)

< 0,5 s

De module vanaf een andere locatie
bedienen
Lasten bedienen vanaf een andere locatie via PlusLink met

< 0,5 s

• Centrale-sokkel of Plus-zijregelaar, 1-kanaals/2-kanaals:

Lokale verlichtings- of jaloeziescènes
oproepen
(Alleen voor impulsdrukkermodule, 2-kanaals)
Standaardscènes
Alle apparaten worden geleverd met fabrieksinstellingen
voor een verlichtings- of jaloeziescène.
S1:
S2:

B

> 0,5 s

> 0,5 s

licht aan (100%) / jaloezie omhoog
licht uit / jaloezie omlaag

< 0,5 s

1 Scène oproepen: houd impulsdrukker S1 of S2 kort
ingedrukt.
• De apparaten van de lichtscène nemen de opgeslagen lichtsterktewaarde aan.
• De apparaten van de jaloeziescène gaan eerst naar
de bovenste positie. Na een looptijd van 2 minuten bewegen ze naar de opgeslagen positie.

< 0,5 s
PL1

schakelen, dimmen, jaloezieën besturen, scènes oproepen
• Mechanische impulsdrukker/dubbele impulsdrukker

De module bedienen: algemene
verlichtings- en jaloeziebesturing via
PlusLink

|

De algemene besturing via PlusLink is mogelijk
met de combinatie van een centrale-sokkel en
een impulsdrukkermodule.

Algemene lichtregeling
Voorbeeld van algemeen in- en uitschakelen en
dimmen van de PL-lijnen 1-4:

> 0,5 s
< 0,5 s
> 0,5 s

B
A Module op centrale-sokkel
B Jaloezie-besturingssokkel

De module bedienen: algemene scènes
via PlusLink oproepen, wijzigen en
opslaan

|

Algemene scènes via PlusLink zijn mogelijk met
de combinatie van een centrale-sokkel en een impulsdrukkermodule, 2-kanaals.

|

Als u een scène opslaat, is dit van invloed op alle
aangesloten apparaten van de PL-lijnen.

Ga als volgt te werk om een scène volgens uw wensen te
wijzigen en op te slaan:
1 Wijzig de toestand van de afzonderlijke apparaten
in de verlichtings- en/of jaloeziescène.
2 Sla de scène op.

Als de impulsdrukker op de centrale-sokkel wordt ingedrukt, worden alle lasten in de PL-lijnen samen geregeld:
• impulsdrukker kort ingedrukt houden (< 0,5 s): in-/uitschakelen
• impulsdrukker lang ingedrukt houden (> 0,5 s): dimmen
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• omhoog/omlaag (> 0,5 s)

A

Geheugenfunctie in-/uitschakelen
1

A

Standaardscènes
Alle apparaten worden geleverd met fabrieksinstellingen
voor een verlichtings- of jaloeziescène.
S1:
S2:
Paniektoets:

licht aan (100%) / jaloezie omhoog
licht uit / jaloezie omlaag
licht aan (100%) / jaloezie omlaag

1 Scène oproepen: Houd impulsdrukker S1 of S2 kort
ingedrukt.
• De apparaten van de lichtscène nemen de opgeslagen lichtsterktewaarde aan.
• De apparaten van de jaloeziescène gaan eerst naar
de bovenste positie. Nadat de ingestelde looptijd is
verstreken (standaard 2 minuten), bewegen de jaloezieën naar de opgeslagen positie.

B

(Alleen in combinatie met dimmersokkels)

>3s

A
1 A Stel de posities (helemaal omhoog/omlaag)
van de te wijzigen jaloezieën in op de ontvanger.

De jaloezieën gaan met één stap omhoog en omlaag om
aan te geven dat de opslagprocedure is geslaagd.

De module bedienen: basisfuncties
De module heeft statuslampjes die feedback over de status geeft, afhankelijk van de geselecteerde combinatie.

PL4

B

PL3

Het apparaat onthoudt het laatst ingestelde lichtsterkteniveau.
Standaard: uitgeschakeld
Bediening

B Stel de posities (willekeurige waarden) van de
te wijzigen jaloezieën in op de ontvanger.
2 Sla de scène op: houd de S1- of S2-toets lang ingedrukt.

Statuslampje (rood) van de module

PL1
PL2
A

2

D

C

Module

Sokkel

Terugmelding

1-kanaals

1-kanaals

De lampjes branden zodra
de last wordt geschakeld.

2-kanaals

1-kanaals

Het rechterlampje gaat
branden zodra de last is geschakeld.

Ledlampje knippert 4
keer

6x

=1

6x

=2

1 Geheugenfunctie inschakelen
2 Geheugenfunctie uitschakelen

Bedrijfsmodus wijzigen
(alleen verkrijgbaar voor modules met software vanaf
versie 0B in combinatie met universele dimmersokkel, 1kanaals, art.nr. MTN5171-0000 vanaf versie 0B)
De sokkel herkent automatisch de aangesloten lasten.
Het kan soms gebeuren dat de aangesloten ledlampjes
niet correct werken met de automatische lastdetectie. In
dit geval kunt u de bedrijfsmodus schakelen naar de RL
LED (van faseafsnijding naar faseaansnijding).

|
D

Terugmelding

In de bedrijfsmodus "faseaansnijding voor ledlampen" (RL LED-modus) kunnen ledlampjes alleen worden aangesloten op maximaal een
lagere dimmerlast. (Zie gebruiksinstructies “Universele dimmersokkel”)

Standaard: Automatische lastdetectie
Bediening

Terugmelding
Ledlampje knippert 4
keer

1-kanaals

2-kanaals

De lampjes branden zodra
de last wordt geschakeld.

14x

=1

2-kanaals

2-kanaals

14x

=2

C PL-lijn 4 met jaloeziescène: Jaloezie-besturingssokkel

De bijbehorende lampjes
branden zodra de last wordt
geschakeld.

1-kanaals

D PL-lijn 2 en 3 met lichtscène: Sokkels voor schakelen en dimmen (zie functieoverzicht)

Centralesokkel

Bij activatie knippert het
lampje eenmaal.

2-kanaals

Centralesokkel

Bij activatie knippert het
rechterlampje eenmaal.

max. 10

max. 10

max. 10

A Module op centrale-sokkel
B Paniektoets (mechanische impulsdrukker)

|

Aanwezigheidsmelders in de PL-lijnen halen
geen scènes op maar schakelen lasten in of uit
(S1/S2) voor de duur van 24 uur.

Het oriëntatielampje (groen) in-/uitschakelen
Standaard: uitgeschakeld

Lichtscènes wijzigen en opslaan

Bediening

Ledlampje knippert 4
keer

Een dimmer als voorbeeld gebruiken:

1

Terugmelding

10x

=

10x

=

2

>3s

Standaardinstellingen herstellen
1 Stel de lichtsterktewaarde van de te wijzigen lampen
in op de ontvanger.
2 Sla de scène op: houd de S1- of S2-toets lang ingedrukt.
Alle lampen gaan kort uit en vervolgens weer aan om te
laten zien dat het opslaan met succes is uitgevoerd. De
lampen nemen vervolgens de opgeslagen lichtsterkte
over.

Jaloeziescènes wijzigen en opslaan
In combinatie met de Basic-impulsdrukkermodule op de
ontvanger-sokkel kunt u voor jaloeziescènes alleen de
vaste posities van “helemaal omhoog/omlaag” (1A)
opslaan.
In combinatie met de Comfort- en Wiser-impulsdrukkermodule op de ontvanger-sokkel kunt u alle gewenste positiewaarden opslaan (1B).

Bediening

Terugmelding

10 s

Lampjes knipperen 8
keer

1 De RL LED-modus instellen
2 Terugzetten naar automatische lastdetectie

Technische gegevens
Display-elementen
Impulsdrukkermodule, 1-kanaals: 1 statuslampje
1 oriëntatielampje
Impulsdrukkermodule, 2-kanaals
in combinatie met 1-kanaals sokkel:
1 statuslampje
1 oriëntatielampje
Impulsdrukkermodule, 2-kanaals
in combinatie met 2-kanaals sokkel:
2 statuslampjes
2 oriëntatielampjes
Bedieningselementen
Impulsdrukkermodule, 1-kanaals: 2 impulsdrukkers
Impulsdrukkermodule, 2-kanaals: 4 impulsdrukkers
Aansluiting:
module-interface
met 8 stekkers
Het apparaat niet met het huishoudelijk afval
afvoeren maar naar een officieel verzamelpunt brengen. Professionele recycling beschermt mens en milieu tegen potentiële
negatieve effecten.

Schneider Electric Industries SAS
Neem bij technische vragen contact op met de klantenservice in uw land.
schneider-electric.com/contact
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Algemene verlichtings- of jaloeziescènes oproepen

